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Abstark: Implementasi Metode Guided Inquiry-Discovery untuk Meningkatkan 
Kreativitas dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SDN Grogolan Karanggede 
Tahun Pelajaran 2012/2013. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 
kreativitas dan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri Grogolan 
Karanggede melalui penerapan metode guided inquiry-discovery. Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas IV SDN Grogolan Karanggede yang 
berjumlah 24 siswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan 
kelas yang diawali dengan kegiatan perencanaan, tindakan, pengamatan dan 
refleksi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kreativitas dan 
hasil belajar siswa. Peningkatan kreativitas tersebut terlihat dalam 2 indikator 
yaitu A dan B. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kreativitas siswa dari 
masing-masing indikator. Pada indikator A berupa kemampuan berpikir lancar 
(fluency) yang ditandai dengan perilaku siswa dalam mengerjakan tugas 
dengan cepat dan tepat. Dalam kategori penilaian kreativitas sering terlihat 
oleh siswa sebelum ada tindakan tercatat 6 atau sebesar 25% siswa, pada siklus 
I tercatat 15 atau 62,5% siswa, pada siklus II sejumlah 19 atau 79,17% siswa. 
Indikator selanjutnya adalah indikator B atau ingin tahu yang ditandai dengan 
perilaku siswa suka bertanya. Dalam kategori penilaian kreativitas sering 
terlihat oleh siswa sebelum ada tindakan tercatat 8 atau sebesar 33,33% siswa, 
pada siklus I tercatat 17 atau 70,83% siswa, pada siklus II sejumlah 22 atau 
91,67% siswa. Selain peningkatan kreativitas,  hasil belajar siswa juga 
mengalami peningkatan yaitu sebelum ada tindakan daya serap siswa sebesar 
41,67%, pada siklus I mencapai 70,83%, dan pada siklus II daya serap siswa 
mencapai 91,67%. 
  
Kata kunci:  Guided inquiry-discovery, kreativitas, hasil belajar. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Berdasarkan hasil pengamatan awal pada kelas IV di SDN Grogolan 

Karanggede peneliti menemukan masalah dalam kurangnya kreativitas dan hasil 

belajar siswa dalam pelajaran IPA. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa 

hanya 41,67% siswa kelas IV yang nilainya melampaui KKM dalam pelajaran 

IPA, sedangkan 58,33% nilai siswa lainnya masih berada di bawah KKM pada 

materi yang sama.  

Diskusi kolaborasi menyimpulkan rendahnya kreativitas dan hasil belajar 

siswa terhadap pelajaran IPA dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain siswa 

hanya mengetahui teori dan sebatas menghafalkannya tanpa terlibat langsung 

didalam pembelajran sehingga kelas cenderung pasif, konsentrasi siswa rendah, 

ketidaktertarikan siswa terhadap materi pelajaran IPA karena dianggap sebagai 

pelajaran yang sulit dan membosankan. Jika masalah tersebut tidak segera diatasi, 

dikhawatirkan akan berdampak pada kurangnya pemahaman siswa tentang materi 

IPA. Oleh karena itu diperoleh kesepakatan antara guru kelas dan peneliti akan 

menggunakan salah satu alternatif metode pembelajaran IPA untuk meningkatkan 

kreativitas dan hasil belajar siswa yaitu penerapan metode guided inquiry-

discovery. Metode ini mengarahkan siswa untuk mengembangkan sikap ilmiah, 

tentang suatu konsep IPA sehingga pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki 

siswa bukan dari hasil menghafal teori melainkan dari hasil temuan seperangkat 

kegiatan yang mereka alami secara langsung. Tujuan khusus dari penelitian ini 

adalah “Meningkatkan kreativitas dan hasil belajar IPA siswa kelas IV dengan 
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menerapkan metode guided inquiry-discovery di SD Negeri Grogolan Karanggede 

tahun pelajaran 2012/2013.” 

Kajian Teori 

Kreativitas merupakan produk dari berpikir kreatif. Peneliti menggunakan 

indikator kemampuan berpikir lancer (fluency) yang ditandai dengan perilaku 

siswa dapat melakukan dan menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat dan 

indikator rasa ingin tahu yang ditandai dengan perilaku siswa yang menunjukkan 

suka bertanya. Pemilihan indikator di atas diprediksi dapat meningkatkan 

kreativitas dan hasil belajar IPA siswa melalui penerapan metode guided inquiry-

discovery.  

Menurut Sudjana (2004:22), hasil belajar merupakan kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Hasil 

belajar dapat pula diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku siswa secara 

sadar, mempunyai tujuan yang jelas dan bermanfaat setelah menerima perlakuan 

yang diberikan oleh guru sehingga dapat mengkonstruksikan pengetahuan itu 

dalam kehidupan sehari-hari dengan hasil akhir yang ditunjukkan dengan nilai tes 

yang diberikan oleh guru setiap selesai memberikan materi pelajaran pada satu 

pokok bahasan. 

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode guided inquiry-

discovery. Dalam metode ini guru hanya sebagai fasilitator dalam menyediakan 

bimbingan atau petunjuk bagi siswa apabila mereka mengalami kesulitan. 

Pelaksanaan dalam metode pembelajaran ini guru tidak melepas begitu saja siswa 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran dikelas namun disini guru 
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bertugas sebagai pembimbing dan tetap mengikuti kegiatan-kegiatan 

pembelajaran didalam kelas. Langkah-langkah metode guided inquiry-discovery 

menurut Richard Suchman (dalam Hamdani, 2011:185) adalah sebagai berikut: 

a. Adanya problema yang akan dipecahkan yang dinyatakan dengan pernyataan 

atau pertanyaan yang dirumuskan dengna jelas.  

b. Alat atau bahan harus disediakan. Diskusi pengarahan berupa pertanyaan yang 

diajukan kepada siswa untuk didiskusikan sebelum siswa melakukan kegiatan. 

c. Kegiatan guided inquiry-discovery berupa kegiatan percobaan dilakukan oleh 

siswa untuk menemukan konsep/prinsip yang telah ditetapkan. 

d. Proses berpikir kritis dan ilmiah siswa diharapkan selama kegiatan 

berlangsung. 

e. Pertanyaan yang besifat open-ended (terbuka) dan adanya catatan guru. 

Metodologi Penelitian 

Setting Penelitian 

Tempat Penelitian adalah Sekolah Dasar Negeri Grogolan Kecamatan 

Karanggede Kabupaten Boyolali. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 1, 

dimulai sejak bulan Oktober 2012 hingga November 2012. 

 

Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  

Subjek Penelitian 

Subyek Penelitian Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 

Grogolan Karanggede Kecamatan Karanggede Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Prosedur Penelitian 
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Prosedur penelitian tindakan kelas dilaksanakan melalui proses pengkajian 

berdaur yang terdiri dari empat tahap seperti pada gambar dibawah ini:  

       Siklus I              Siklus II    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 
  Proses Penelitian Tindakan 

 E. Mulyasa (2009:73) 
 

Gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Siklus 1 

a. Tahap Perencanaan (Planning) 

1) Peneliti melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang sesuai dengan metode guided 

inquiry-discovery dan membuat RPP. 

2) Merancang skenario strategi pembelajaran guided inquiry-discovery. 

3) Mengembangkan alat bantu dalam rangka implementasi PTK. 

4) Menganalisis alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan kondisi 

pembelajaran.  

5) Membuat instrumen yang akan digunakan dalam siklus PTK. 

Seterusnya 
hingga 
tercapai 

hasil yang 
diharapkan 1.Rencana 

2.Tindakan 

3.Observasi 

4.Refleksi 1.Rencana 

2.Tindakan 

3.Observasi 

4.Refleksi 
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b. Tahap Tindakan (acting) 

1) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok.dan diberikan LKS. 

2) Siswa bekerja secara kelompok untuk mengamati, menyelidiki serta 

menemukan. Siswa mempresentasikan hasil penemuannya. 

3) Guru mengadakan evaluasi terhadap hasil pembelajaran. 

c. Tahap Observasi (Observing) 

Pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran yang berorientasikan 

pada kenaikan kreativitas dan hasil belajar IPA siswa.  

d. Tahap Refleksi (Refleksing) 

Refleksi bertujuan menganalisa kegiatan pembelajaran pada siklus 

pertama untuk dilakukan perbaikan demikian seterusnya hingga tercapai 

hasil sesuai yang diharapkan. 

Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: data kuantitatif dan 

data kualitatif. 

Sumber Data 

Data atau informasi yang dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini 

diperoleh melalui sumber data, yang meliputi: 

1. Sumber data pokok (primer), yaitu: Siswa sebagai obyek penelitian, guru 

kelas.dan orang-orang disekitar siswa yang dapat digali informasinya.  

2. Sumber data sekunder, yaitu: arsip atau dokumentasi dan tes hasil belajar 
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Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan  peneliti untuk pengumpulan data adalah dengan 

observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. 

Validitas Data  

Validitas yang peneliti gunakan adalah validitas isi. Validitas isi akan 

dilakukan dengan membandingkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

dengan butir soal. Soal akan valid jika menjawab indikator pembelajaran pada 

RPP. Tes valid jika mengacu pada indikator pada RPP.   

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

analisis interaktif. Model analisis interaktif mempunyai tiga buah komponen 

yaitu: sajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.  

Indikator Pencapaian 

Pada penelitian tindakan kelas ini, indikator keberhasilannya adalah:  

1. Apabila 75% atau sejumlah 18 siswa mengalami peningkatan kreativitas 

setelah diterapkan metode guided inquiry-discovery dengan kriteria Indikator 

(A,B) ≥ 75% dari jumlah seluruh siswa dikelas tersebut. 

2. Keberhasilan hasil belajar apabila 80% dari jumlah seluruh siswa dikelas 

tersebut mengalami peningkatan hasil belajar pada materi pelajaran IPA setelah 

diterapkan metode guided inquiry-discovery dengan nilai ≥KKM yaitu ≥70. 

Hasil dan Pembahasan Penelitian 

1. Refleksi Hasil Penelitian Siklus I  

a. Kreativitas 
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1) Dalam indikator kreativitas A tercatat tidak ada siswa atau sebesar 0% 

siswa perilaku kreativitasnya tidak pernah terlihat, hal ini mengalami 

penurunan dari pra siklus yang berimbas positif pada peningkatan 

kreatifitas siswa sebesar 12,5%. Sejumlah 9 atau 37,5%  perilaku 

kreativitasnya kadang-kadang terlihat hal ini mengalami penurunan dari 

pra siklus yang berimbas positif pada peningkatan kreatifitas siswa 

sebesar 25%. Sejumlah 15 atau 62,5% perilaku kreativitasnya sering 

terlihat oleh siswa hal ini mengalami peningkatan kreatifitas siswa 

sebesar 37,5% dibandingkan dengan kegiatan pra siklus. 

2) Dalam indikator kreativitas B tercatat tidak ada siswa atau sebesar 0% 

siswa  dalam perilaku kreativitasnya tidak pernah terlihat, hal ini 

mengalami penurunan dari pra siklus yang berimbas positif pada 

peningkatan kreatifitas siswa sebesar 16,67%. Sejumlah 7 atau 29,17% 

siswa perilaku kreativitas siswa kadang-kadang terlihat hal ini 

mengalami penurunan dari pra siklus yang berimbas positif pada 

peningkatan kreatifitas siswa sebesar 20,83%. Sejumlah 17 atau 37,5% 

perilaku kreativitas sering terlihat oleh siswa hal ini mengalami 

peningkatan dari pra siklus sebesar 37,5%.  

Sebagai penjelas berikut akan peneliti sajikan tabel perbandingan 

peningkatan kreativitas siswa pra siklus hingga siklus I, sebagai berikut. 
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Tabel 1 
                          Perbandingan Tingkat Kreativitas Siswa 

 

Perilaku Keatif 
Siswa 

Pra Siklus Siklus I 
Indikator Indikator 

A B A B 
Frekuensi Frekuensi 

Tidak Pernah 
Terlihat 

3 4 0 0 
12,5% 16,67% 0% 0% 

Kadang Terlihat 
15 12 9 7 

62,5% 50% 37,5% 29,17% 

Sering Terlihat 
6 8 15 17 

25% 33,33% 62,5% 70,83% 
 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dibuat grafik kreativitas siswa pada 

kegiatan pra siklus, siklus I&II sesuai grafik di bawah ini. 

Grafik 1 
                Perbandingan  Tingkat Kreativitas Siswa Pra Siklus& Siklus I 

 
 
 

 

 

 

 

  
 

 

Indikator pencapaian yang dikehendaki adalah jika jumlah 

persentase indikator A,B ≥ 75% dari jumlah seluruh siswa dalam kategori 

kreativitas sering terlihat oleh siswa. Dari data diatas diperoleh keterangan 

bahwa kreativitas siswa belum sesuai indikator  yang dikehendaki 

sehingga perlu dilakukan perbaikan pada siklus selanjutnya. 
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b. Hasil Belajar 

Berdasarkan perolehan data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

siswa yang tuntas pada pertemuan 1 sebanyak 10 atau sebesar 41.67%, 

siswa yang tidak tuntas sebanyak 14 siswa atau sebesar 58,33%. Pada 

pertemuan 2 siswa yang tuntas sebanyak 17 atau sebesar 70,83% naik 

29,17% dari pertemuan 1, dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 7 siswa 

atau 29,17% atau turun 29,17% dari pertemuan pertama. Sebagai penjelas 

berikut akan peneliti sajikan tabel perbandingan peningkatan hasil belajar 

siswa pra siklus dengan siklus I. 

Tabel 2 

Persentase Hasil Belajar Pra Siklus dengan Siklus I 
Keterangan Tuntas Tidak Tuntas 

Pra-Siklus 
10 14 

41,67% 58,33% 

Siklus I 
17 7 

70,83% 29,17% 
 

Sebagai penjelas perbandingan peningkatan hasil belajar pra siklus 

dengan siklus I pada mata pelajaran IPA terlihat pada grafik di bawah ini. 

          Grafik 2  
                     Persentase Hasil Belajar Pra Siklus dan Siklus I 
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Indikator pencapaian yang dikehendaki adalah hasil belajar ≥ 80% 

dari jumlah seluruh siswa kelas IV. Dari data diatas diperoleh keterangan 

bahwa pada siklus I hasil belajar siswa belum sesuai indikator yang 

dikehendaki sehingga perlu dilakukan perbaikan pada siklus selanjutnya. 

2. Refleksi Hasil Penelitian Siklus II 

a. Kreativitas Siswa 

1) Dalam indikator kreativitas A tercatat 0 atau sebesar 0% siswa perilaku 

kreativitasnya tidak pernah terlihat, hal ini tetap dibandingkan dengan 

kegiatan siklus I. Sejumlah 5 atau 20,83% perilaku kreativitas siswa 

kadang-kadang terlihat hal ini mengalami penurunan dari siklus I yang 

berimbas positif pada peningkatan kreatifitas siswa sebesar 16,67%. 

Sejumlah 19 atau 79,17% perilaku kreativitasnya sering terlihat oleh 

siswa hal ini mengalami peningkatan kreatifitas siswa sebesar 16,67% 

dibandingkan dengan kegiatan siklus I. 

2) Dalam indikator kreativitas B tercatat 0 atau sebesar 0% siswa perilaku 

kreativitasnya tidak pernah terlihat, hal ini tetap dibandingkan dengan 

kegiatan siklus I. Sejumlah 2 atau 8,33% perilaku kreativitas siswa 

kadang-kadang terlihat hal ini mengalami penurunan dari siklus I yang 

berimbas positif pada peningkatan kreatifitas siswa sebesar 20,83%. 

Sejumlah 22 atau 91,67% perilaku kreativitasnya sering terlihat oleh 

siswa hal ini mengalami peningkatan kreatifitas siswa sebesar 20,83% 

dibandingkan dengan kegiatan siklus I. 
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Sebagai penjelas berikut peneliti sajikan tabel perbandingan 

peningkatan kreativitas siswa pada siklus I dan siklus II, sebagai 

berikut. 

             Tabel 3 
 Perbandingan Tingkat Kreativitas Siswa  

 
 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dibuat grafik kreativitas siswa 

pada kegiatan pra siklus, siklus I&II sesuai grafik di bawah ini.       

Grafik 3 
                Perbandingan Tingkat Kreativitas Siswa Siklus I & SiklusII 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan 

kreativitas siswa dalam siklus I hingga siklus II, sehingga penelitian pada 

siklus II ini dihentikan karena kreativitas siswa kelas IV dalam indicator 

(A,B) ≥ 75% setelah diterapkan metode guided inquiry-discovery. 

Perilaku Keatif Siswa 

Siklus I Siklus II 
Indikator Indikator 

A B A B 
Frekuensi Frekuensi 

Tidak Pernah Terlihat 
0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 

Kadang Terlihat 
9 7 5 2 

37,5% 29,17% 20,83% 8,33% 

Sering Terlihat 15 17 19 22 
62,5% 70,83% 79,17% 91,67% 
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Penutup 

1. Kesimpulan 

 Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan guru peneliti dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Kreativitas Siswa 

1) Proses pembelajaran IPA melalui metode guided inquiry-discovery dapat 

meningkatkan kreativitas siswa dalam pelajaran IPA. Peningkatan 

kreativitas tersebut terlihat dalam 2 indikator yaitu A atau  kemampuan 

berpikir lancar (fluency) yang ditandai dengan kemampuan siswa dalam 

mengerjakan tugas dengan cepat dan tepat. Dalam kategori penilaian 

kreativitas sering terlihat oleh siswa sebelum ada tindakan tercatat 6 atau 

sebesar 25% siswa, pada siklus I tercatat 15 atau 62,5% siswa, pada siklus II 

sejumlah 19 atau 79,17% siswa.  

2) Indikator selanjutnya adalah indikator B atau ingin tahu yang ditandai 

dengan perilaku siswa suka bertanya. Dalam kategori penilaian kreativitas 

sering terlihat oleh siswa sebelum ada tindakan tercatat 8 atau sebesar 

33,33% siswa, pada siklus I tercatat 17 atau 70,83% siswa, pada siklus II 

sejumlah 22 atau 91,67% siswa.  

b. Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan hipotesis tindakan, pembelajaran melalui metode guided 

inquiry-discovery dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa pada materi 

benda, yaitu sebelum ada tindakan daya serap siswa sebesar 41,67%, pada 
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siklus I mencapai 70,83%, dan pada siklus II daya serap siswa mencapai 

91,67%. 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif 

yang telah dilaksanakan, maka diajukan beberapa saran yaitu : 

a. Kepada Kepala Sekolah: 

1) Perlunya pengawasan yang ketat dari kepala sekolah sebagai penanggung 

jawab dan supervisor sekolah untuk mengamati pola pembelajarn yang 

digunakan guru saat KBM berlangsung di dalam kelas. Hal itu dilakukan 

dengan tujuan mengetahui dan memperoleh solusi dari masalah-masalah 

yang timbul selama proses pembelajaran. 

b. Kepada Wali Kelas IV: 

1) Metode guided inquiry-discovery dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif metode pembelajaran IPA khususnya siswa kelas IV SD Negeri 

Grogolan Karanggede. 

2) Pelajaran IPA hendaknya diajarkan melalui pengalaman praktek 

langsung kelapangan dengan melibatkan peran aktif seluruh siswa untuk 

menggali sendiri pengetahuannya berdarkan pedoman dari guru, hal itu 

dilakukan dengan harapan pembelajaran bermakna dapat diraih. 

c. Kepada peneliti selanjutnya hendaknya melaksanakan penelitian dengan 

memperluas faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kreativitas dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 
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